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Kære alle ungdomsklubber             Brøndby 6. august 2018 
 
Velkommen til en ny spændende sæson.  
 
Som I jo nok ved er organiseringen af ungdomsarbejdet blevet anderledes. Jeg sidder som projekt-
leder for arbejdsgruppen ”børn og unge”, der også har deltagelse af Ole Kristensen, Pernille Øager, 
Bente Christensen, Camilla Keller og Anders Vorborg.  
 
For at vi kan nå i mål med vores indsatser, har vi skabt nogle ad-hoc arbejdsgrupper, som består af 
klubfolk der har sagt ja til at give en ekstra hånd med.  
 
Disse ad-hoc grupper skal arbejde med følgende områder:  
 
Site events, Øst/vest match, Klubudvikling, Ny konkurrencestruktur, Ranking, Nyt tiltag til de yngste, 
samt Ungdomsbowlingens aktører.  
 
UDM og ungdomsligaen varetages fremover af DM udvalget. For at sikre konsensus i arbejdet med 
disse aktiviteter er Ole Kristensen udpeget som gruppens kontaktperson til DM udvalget, der har 
Kim Andersen som formand. 
 
For at sikre os, at der er en rød tråd imellem det vi beslutter i ungdomsgruppen og det I laver ude i 
klubberne, vil vi løbende invitere jer ude i klubberne, med til vores møder. 
  
På nuværende tidspunkt arbejder jeg på, at få en ansøgning igennem til DIF. Ansøgningen indehol-
der et koncept til vores helt yngste medlemmer (6-12-årige). Da ansøgningen ikke er gået igennem 
endnu og den økonomiske støtte derfor ikke er blevet bevilget, vil jeg helst ikke skrive for meget. 
Jeg kan dog love at det bliver rigtig fedt!  
 
Derudover banker Skole OL 2018/2019 på døren. Jeg skal ud og lave aftaler med de klubber der 
skal deltage, således vi i samarbejde kan få flere børne og ungdomsspillere ud i klubberne via Skole 
OL.  
 
Ca. 75 klasser deltog sidste år, så man må sige at der er potentiale for at få flere børn og unge ind i 
klubberne den vej igennem.  
 
Ydermere skal jeg i løbet af året ud og besøge alle jer ude i ungdomsklubberne, hvilket jeg glæder 
mig rigtig meget til. 
 
Fremadrettet vil jeg sende jer mails, samt bruge Facebook siden ”Børn og unge under Danmarks 
Bowling Forbund” til kommunikation mellem jer ude i klubberne og mig fra forbundet. 
 
Derudover er I selvfølgelig altid velkommen til at skrive eller ringe til mig.  
 
Med venlig hilsen 
 
Johanne Pedersen 
Projektleder ”børne og unge sporet”, Danmarks Bowling Forbund.   
Tlf: 40 45 47 12  
Mail: jpp@bowlingsport.dk  
 


